
 

 

 



1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. «Көммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік 

қоғамының (ары қарай-Ұйым) берілген Жарлығы оның 

атауын, орналасқан жерін, оның органдарын қалыптастыру 

тәртібі мен уәкілеттілігін, қайта ұйымдастыру мен жою 

шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына 

қарсы келмейтін басқа ережелерді анықтайды. 

2. Ұйым өз қызметінің негізгі мақсаты ретінде пайда 

табуды көздейтін Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, меншік 

құқығындаоқшауландырылған мүлікке ие және өзінің 

міндеттері бойынша осы меншікпен жауап береді, өзінің 

атынан меншіктік және жеке меншіктік немесе құқықтар 

мен міндеттерді алуға және жүзеге асыра алады, сотта 

өтініш беруші және жауап беруші бола алады, өзінің жеке 

балансы, банктік шоттары, өзінің атауы мен мөрі бар. 

3. Ұйым «жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру 

(қайта сақтандыру) қызметін және Қазақстан 

Республикасының Азаматтық кодексі, «Акционерлік 

қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (ары 

қарай - Заң), Қазақстан Республикасының басқа 

заңнамалық актілері, берілген Жарғы мен уәкілетті орган 

берген лицензияның негізінде басқа тиым салынған қызмет 

түрлерін жүзеге асыратын сақтандыру ұйымы болып 

табылады.  

4. Ұйымның өз тауарлық белгісі мен символикасы, 

заңнамалық орнатылған тәртіпте бекітілетін және 

тіркелетін үлгілері бар. 

5. Ұйымның қызмет ету мерзімі шектелмеген. 

6. Ұйым Қазақстан Республикасы заңнамасымен берілген 

өкілдіктерді жүзеге асыру мақсатында уәкілетті органның 

алдын ала рұқсаты болған жағдайда ғана еншілес ұйымды 

құра немесе оған ие бола алады. Ұйымға заңды 

тұлғалардың жарғылық капиталдары немесе акцияларында 

қатысу үлестерін алуға, заңнамада қарастырылған 

жағдайлардан басқа, және заңнамамен қарастырылған 

жағдайларда бағалы қағаздармен мәмілелерді жасасудан 

басқа коммерциялық емес ұйымдардың қызметін 

қалыптастыру мен қатысуға тиым салынады. 

7. Ұйым директорлар Кеңесінің шешімі негізінде уәкілетті 

органның келісімінсіз өзінің оқшауландырылған 

бөлімшелерін - Қазақстан Республикасының аумағында да, 

шет елде де филиалдары мен өкілдіктерін ашуға құқылы. 

8. Ұйымның филиалы - заңды тұлға болып табылмайтын, 

Ұйымның орналасқан жерінен бөлек орналасқан, 

Ұйымның атынан қызмет атқаратын және оған Ұйым 

берген өкілдіктер шегінде әрекет ететін 

оқшауландырылған бөлімше. Ұйымның филиалында 

Ұйыммен бірдей баланс, сонымен бірге Ұйымның 

атауымен толықтай бірдей атауы болады.  

9. Ұйымның өкілдігі - заңды тұлға болып табылмайтын, 

Ұйымның орналасқан жерінен бөлек орналасқан, 

Ұйымның атынан және тапсырмасы бойынша қызмет 

атқаратын және Ұйымның лицензиялық қызметін 

атқаратын оқшауландырылған бөлімше.  

10. Филиалдар мен өкілдіктердің басшыларын Ұйымның 

уәкілетті органы тағайындайды және бөлімшелер туралы 

бекітілген ережелер мен сенімхат негізінде әрекет етеді. 

 

 1. Настоящий Устав Акционерного общества «Страховая 

компания «Коммеск - Өмip» (далее - Общество) определяет 

его наименование, место нахождения, порядок 

формирования и компетенцию его органов, условия 

реорганизации и ликвидации и другие положения, не 

противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

2. Общество является юридическим лицом в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, преследующим 

извлечение дохода в качестве основной цели своей 

деятельности, имеет на праве собственности обособленное 

имущество и отвечает этим имуществом по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 

имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать со 

своим наименованием. 

3. Общество является страховой организацией 

осуществляющей страховую (перестраховочную) 

деятельность по отрасли «общее страхование» и иные не 

запрещенные виды деятельности на основании 

Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона 

Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее 

– Закон), иных законодательных актов Республики 

Казахстан, настоящего Устава и лицензии, выданной 

уполномоченным органом.  

4. Общество имеет свой товарный знак и символику, 

образцы, которые утверждаются и регистрируются в 

установленном законодательством порядке. 

5. Срок деятельности Общества неограничен. 

6. Общество в целях осуществления полномочий, 

предоставленных законодательством Республики Казахстан, 

может создать или иметь дочернюю организацию только при 

наличии предварительного разрешения уполномоченного 

органа. Обществу запрещается приобретение долей участия 

в уставных капиталах или акций юридических лиц, создание 

и участие в деятельности некоммерческих организаций, за 

исключением случаев, установленных законодательством, и 

осуществления сделок с ценными бумагами в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

7. Общество на основании решения Совета директоров без 

согласия уполномоченного органа вправе открывать свои 

обособленные подразделения - филиалы и представительства 

как на территории Республики Казахстан, так и за ее 

пределами. 

8. Филиал Общества обособленное подразделение, не 

являющееся юридическим лицом, расположенное вне места 

нахождения Общества, осуществляющее деятельность от 

имени Общества и действующее в пределах полномочий, 

предоставленных ему Обществом. Филиал Общества имеет 

единые с Обществом баланс, а также наименование, 

полностью совпадающее с наименованием Общества.  

9. Представительство Общества - обособленное 

подразделение Общества, не являющееся юридическим 

лицом, расположенное вне места нахождения Общества, 

действующее от имени и по поручению Общества и не 

осуществляющее лицензионную деятельность Общества.  

10. Руководители филиалов и представительств назначаются 

уполномоченным органом Общества и действуют на 

основании утвержденных положений о подразделениях и 

доверенности. 

 

2. ҰЙЫМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ АТҚАРУШЫ 

ОРГАНЫНЫҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ 

 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И МЕСТО 

НАХОЖДЕНИЯ ЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

1. Ұйымның толық атауы: 

1) мемлекеттік тілде - «Коммеск-Өмір» Сақтандыру 

компаниясы» Акционерліқ қоғамы;  

2) орыс тілінде - Акционерное общество «Страховая 

компания «Коммеск-Өмір»; 

3) ағылшын тілінде - «Insurance сompany «Kommesk-Omir» 

 1. Полное наименование Общества: 

1) на государственном языке - «Коммеск-Өмip» Сақтандыру 

компаниясы» Акционерліқ қоғамы;  

2) на русском языке - Акционерное общество «Страховая 

компания «Коммеск-Өмip»; 

3) на английском языке - «Insurance сompany «Kommesk-
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Joint Stock Company.  

2. Ұйымның қысқартылған атауы 

1) мемлекеттік тілде - «Коммеск-Өмір» СК» АҚ; 

2) орыс тілінде – АО «СК «Коммеск-Өмір»; 

3) ағылшын тілінде - «IC «Kommesk-Omir» JSC». 

3. Ұйымның атқарушы органының орналасқан жері:  

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050000, Алмалы 

ауданы, Наурызбай батыр көш., 19. 

 

Omir» Joint Stock Company.  

2.Сокращенное наименование Общества: 

1) на государственном языке - «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ; 

2) на русском языке – АО «СК «Коммеск-Өмip»; 

3) на английском языке -  «IС «Kommes-Omir» JSC». 

3. Место нахождения исполнительного органа Общества:  

Республика Казахстан, город Алматы, 050000, Алмалинский 

район, ул. Наурызбай батыра, 19. 

 

3. ҰЙЫМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 

МІНДЕТТЕРІ 

 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 

ОБЩЕСТВА 

1. Ұйым акционері құқылы: 

1) Заңмен берілген Жарғымен қарастырылған тәртіпте 

Ұйымды басқаруға қатысу; 

2) өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірге 

Ұйымның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп 

пайызына ие болу жағдайында директор Кеңесіне Заңға 

сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне 

қосымша сұрақтарды қосуды ұсыну; 

3) дивидендтер алу; 

4) Ұйым қызметі туралы ақпарат алу, соның ішінде 

акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе берілген 

Жарлықпен анықталған тәртіпте Ұйымның қаржылық 

есептілігімен танысу; 

5) Ұйым тіркеушісінен немесе оның бағалы қағаздарға 

меншік құқығын растайтын номиналды ұстаушыдан үзінді 

көшірмелерді алу; 

6) Ұйым акционерлерінің Жалпы жиналысына Ұйымның 

директорлар Кеңесіне сайлау үшін кандидатураларды 

ұсыну; 

7) сот тәртібінде Ұйымның органдары қабылдаған 

шешімдерімен келіспеу; 

8) өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірге 

Ұйымның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп 

пайызына ие болу жағдайында Заңмен қарастырылған 

жағдайларда өз атынан сот органдарына Ұйымның 

лауазымды тұлғаларының оған келтірген шығындарын 

өтеу туралы, және Ұйымның лауазымды тұлғалары және 

(немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелерді 

және (немесе) оларды жасасуға мүдделі болатын 

мәмілелерді жасасу туралы (жасасуға ұсыныстар) 

шешімдері қабылдау нәтижесінде олардың алған кірісін 

(пайдасын) Ұйымға қайтару туралы талаппен өтініш беру; 

9) Ұйымға қызмет туралы жазбаша өтініштермен өтініш 

беру және Ұйымға өтініштің келіп түсу күнінен бастап 

отыз күнтізбелік күннің ішінде дәлелді жауаптарды алу; 

10) Ұйымды жою кезінде меншік бөлігіне; 

11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 

қарастырылған жағдайлардан басқа Заңда қарастырылған 

тәртіпте Ұйымның акцияларын немесе оның акцияларына 

айырбасталатын басқа бағалы қағаздарын басымдылықпен 

сатып алу; 

12) акционерлердің Жалпы жиналысының Ұйым 

акцияларының санын өзгерту туралы немесе Заңда 

қарастырылған тәртіпте олардың түрін өзгерту туралы 

шешімді қабылдауға қатысу. 

2. Ірі акционер құқылы:  

1) акционерлердің кезексіз Жалпы жиналысын шақыруды 

талап ету немесе акционерлердің Жалпы жиналысын 

шақырудан директорлар Кеңесі бас тартқан жағдайда оны 

шақыру туралы өтінішпен сотқа өтініш беру;  

2) директорлар Кеңесі отырысын шақыруды талап ету;  

3) өз есебінен Ұйым аудитін аудиторлық ұйымның өткізуін 

талап ету.  

3. Берілген бөлімнің 1, 2-тармағында орнатылған 

акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді. 

4. Берілген бөлімнің 1-тармақ, 2) тармақшасында 

қарастырылған талаптарды орындау, акционерлердің 

Жалпы жиналысын шақыратын тұлғалар немесе орган 

үшін міндетті. 

 1. Акционер Общества имеет право: 

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, 

предусмотренном Законом и настоящим Уставом; 

2) при владении самостоятельно или в совокупности с 

другими акционерами пятью и более процентами 

голосующих акций Общества предлагать Совету директоров 

включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего 

собрания акционеров в соответствии с Законом; 

3) получать дивиденды; 

4) получать информацию о деятельности Общества, в том 

числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в 

порядке, определенном Общим собранием акционеров или 

настоящим Уставом; 

5) получать выписки от регистратора Общества или 

номинального держателя, подтверждающие его право 

собственности на ценные бумаги; 

6) предлагать Общему собранию акционеров Общества 

кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества; 

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами 

Общества решения; 

8) при владении самостоятельно или в совокупности с 

другими акционерами пятью и более процентами 

голосующих акций Общества обращаться в судебные органы 

от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с 

требованием о возмещении Обществу его должностными 

лицами причиненных ему убытков, и возврате Обществу его 

должностными лицами и (или) их аффилиированными 

лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате 

принятия решений о заключении (предложения к 

заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

9) обращаться в Общество с письменными запросами о его 

деятельности и получать мотивированные ответы в течение 

тридцати календарных дней с даты поступления запроса в 

Общество; 

10) на часть имущества при ликвидации Общества; 

11) преимущественной покупки акций или других ценных 

бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, 

установленном Законом, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами Республики 

Казахстан; 

12) участвовать в принятии Общим собранием акционеров 

решения об изменении количества акций Общества или 

изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом. 

2. Крупный акционер также имеет право:  

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в 

случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания 

акционеров;  

2) требовать созыва заседания Совета директоров;  

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита 

Общества за свой счет.  

3. Не допускаются ограничения прав акционеров, 

установленных пунктами 1, 2 настоящего раздела. 

4. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 

2) пункта 1 настоящего раздела, обязательно для органа или 

лиц, созывающих Общее собрание акционеров. 

5. Акционер Общества обязан:  

1) оплатить акции;  
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5. Ұйым акционері міндетті:  

1) акцияларды төлеу;  

2) он күннің ішінде Ұйым тіркеушісін және берілген 

акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыны 

Ұйым акцияларын ұстаушылардың реестрлер жүйесін 

жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы 

хабардар ету;  

3) қызметтік, коммерциялық немесе заңнамамен 

қорғалатын басқа құпияны құрайтын Ұйым туралы немесе 

оның қызметі туралы ақпаратты жарияламау;  

4) Қазақстан Республикасының Заңы және басқа 

заңнамалық актілеріне сәйкес басқа міндеттерді орындау.  

6. Ұйым және оны тіркеуші берілген бөлімнің 5-тармағы, 

2) тармақшасында орнатылған талаптарды акционердің 

орындамаудың салдары үшін жауапкершілікке ие 

болмайды. 

7. Ұйымның артықшылық берілген акцияларының меншік 

иесі болып табылатын акционер құқылы: 

1) Ұйымның артықшылық берілген акцияларын 

басымдылықпен сатып алу; 

2) көзбе-көз тәртіпте өткізілетін акционерлердің Жалпы 

жиналысына қатысу және олар қарастырылатын 

сұрақтарды талқылауға қатысу;  

3) берілген Жарғыда орнатылған алдын ала 

кепілдендірілген мөлшерде дивидендтерді алуға және 

Заңда орнатылған тәртіпте Ұйымды жою кезінде меншік 

бөлігіне қарапайым акцияларды акционерлер-меншік 

иелерінің алдындағы артық құқық;  

4) Заңда орнатылған жағдайларда Ұйымды басқаруға 

қатысу.  

 

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и 

номинального держателя акций, принадлежащих данному 

акционеру, об изменении сведений, необходимых для 

ведения системы реестров держателей акций Общества;  

3) не разглашать информацию об Обществе или его 

деятельности, составляющую служебную, коммерческую 

или иную охраняемую законом тайну;  

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и 

иными законодательными актами Республики Казахстан.  

6. Общество и его регистратор не несут ответственности за 

последствия неисполнения акционером требования, 

установленного подпунктом 2) пункта 5 настоящего раздела. 

7. Акционер, являющийся собственником 

привилегированных акций Общества, имеет право: 

1) преимущественной покупки привилегированных акций 

Общества; 

2) присутствовать на Общем собрании акционеров, 

проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении 

рассматриваемых им вопросов;  

3) преимущественное право перед акционерами - 

собственниками простых акций на получение дивидендов в 

заранее определенном гарантированном размере, 

установленном настоящим Уставом и на часть имущества 

при ликвидации Общества в порядке, установленном 

Законом;  

4) участвовать в управлении Обществом, в случаях, 

установленных Законом.  

 

4. ҰЙЫМНЫҢ ОРГАНДАРЫН ҚҰРУ ТӘРТІБІ 
 

 4. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА 

1. Ұйым органдары болып табылады:  

1) жоғары орган - акционерлердің Жалпы жиналысы;  

2) басқару органы - директорлар Кеңесі;  

3) алқалы атқарушы орган - Бақсарма;  

4) бақылаушы орган - Ішкі аудит қызметі; 

5) Заңға, Қазақстан Республикасының басқа нормативті-

құқықтық актілері және берілген Жарғыға сәйкес басқа 

органдар.  

2. Акционерлердің Жалпы жиналыстары жылдық және 

кезектен тыс деп бөлінеді. Ұйым жыл сайын 

акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізуге 

міндетті. Акционерлердің басқа Жалпы жиналыстары 

кезектен тыс болып табылады.  

3. Жыл сайынғы акционерлердің Жалпы жиналысында: 

1) Ұйымның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі; 

2) өткен қаржылық жылда Ұйымның таза пайдасын 

үлестіру тәртібі және Ұйымның бір қарапайым акциясына 

есебінен дивидендттің мөлшері анықталады; 

3) Ұйым мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне 

акционерлердің өтініштері туралы және оларды қарастыру 

қорытындылары туралы сұрақ қарастырылады. 

Директорлар Кеңесінің төрағасы Ұйым акционерлерін 

директорлар Кеңесі мен Ұйым Басқармасы мүшелеріне 

сыйақы мөлшері мен құрамы туралы Ұйым акционерлерін 

ақпараттандырады. 

4. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы олар 

бойынша шешімдерді қабылдау акционерлердің Жалпы 

жиналысы құзыретіне кіретін басқа да сұрақтарды 

қарастыруға құқылы. 

5. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қаржылық 

жыл аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде өткізілуі тиіс. 

Көрсетілген мерзім есептік аралық үшін Ұйым аудитін 

аяқтау мүмкін емес болған жағдайда үш айға дейін 

ұзартылған деп есептелінеді.  

6. Директорлар Кеңесі Заң бойынша акционерлердің 

Жалпы жиналысының ғана құзыретіне кіретін сұрақтарды 

шешуден басқа Ұйымның қызметіне жалпы басшылық 

 1. Органами Общества являются:  

1) высший орган - Общее собрание акционеров;  

2) орган управления - Совет директоров;  

3) коллегиальный исполнительный орган - Правление;  

4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита; 

5) иные органы в соответствии с Законом, иными 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан и 

настоящим Уставом.  

2. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и 

внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить 

годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания 

акционеров являются внеочередными.  

3. На ежегодном Общем собрании акционеров: 

1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества; 

2) определяются порядок распределения чистого дохода 

Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда 

в расчете на одну простую акцию Общества; 

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на 

действия Общества и его должностных лиц и итогах их 

рассмотрения. 

Председатель Совета директоров информирует акционеров 

Общества о размере и составе вознаграждения членов 

Совета директоров и Правления Общества. 

4. Годовое Общее собрание акционеров вправе 

рассматривать и другие вопросы, принятие решений по 

которым отнесено к компетенции Общего собрания 

акционеров. 

5. Годовое Общее собрание акционеров должно быть 

проведено в течение пяти месяцев по окончании 

финансового года. Указанный срок считается продленным до 

трех месяцев в случае невозможности завершения аудита 

Общества за отчетный период.  

6. Совет директоров осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества, за исключением решения 

вопросов, отнесенных Законом к исключительной 

компетенции Общего собрания акционеров.  

7. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и 
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етуді жүзеге асырады.  

7. Ең маңызды сұрақтарды қарастыру үшін және 

директорлар Кеңесіне ұсыныстарды дайындау үшін 

ұйымда Заңмен регламенттелген сұрақтарды қарастыратын 

директорлар Кеңесінің комитеттері құрылған болуы тиіс. 

8. Директорлар Кеңесінің бөлек комитеті қарастыратын 

ішкі аудит сұрақтарынан басқа сұрақтарды қарастыру 

директорлар Кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің 

құзыретіне жатқызылуы мүмкін. 

9. Директорлар Кеңесінің комитеттерін қалыптастыру мен 

жұмысының тәртібі, олардың саны, сонымен бірге сандық 

құрамы Заң талаптарын ескере отырып, директорлар 

Кеңесімен бекітілетін Ұйымның ішкі құжатымен 

орнатылады.  

10. Директорлар Кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға ғана бола 

алады. 

Директорлар Кеңесінің мүшесі Заң және Ұйым Жарғысына 

сәйкес оған берілген функциялардың орындалуын басқа 

тұлғаларға бере алмайды. 

11. Директорлар Кеңесінің мүшелері келесілердің ішінен 

сайланады: 

1) акционер-жеке тұлғалар; 

2) акционерлердің өкілдері ретінде директорлар Кеңесінде 

сайлауға ұсынылған тұлғалар; 

3) Ұйымның акционерлері болып табылмайтын және 

акционер өкілі ретінде директор Кеңесіне сайлауға 

ұсынылмаған жеке тұлғалар. 

12. Директорлар Кеңесі мүшелерін сайлау Заңда 

орнатылған талаптарға сәйкес жүзеге асырылады.  

13. Басқарма мүшелері, оның басшысынсыз директорлар 

Кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма басшысы 

директорлар Кеңесінің басшысы болып сайлана алмайды. 

14. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде үш 

адам болуы тиіс. Директорлар Кеңесі құрамының кем 

дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс. 

15. Директорлар Кеңесі құрамына сайланатын тұлғаларға 

қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен орнатылады. 

16. Директорлар Кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, 

егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен басқа 

жағдай қарастырылмаған болса, шектелмеген рет қайта 

сайлануы мүмкін, директорлар Кеңесі өкілдіктерінің 

мерзімін акционерлердің Жалпы жиналысы орнатады және 

жаңа директорлар Кеңесін сайлау өтетін акционерлердің 

Жалпы жиналысын өткізу сәтінде өтеді.  

17. Акционерлердің Жалпы жиналысы директорлар 

Кеңесінің барлық немесе бөлек мүшелерінің өкілдіктерін 

мерзіміне дейін тоқтатуға құқылы. Мұндай директорлар 

Кеңесі мүшесінің өкілдіктері акционерлердің Жалпы 

жиналысының мүшенің өкілдіктерін мерзіміне дейін 

тоқтату туралы шешімдерді қабылдау күнінен бастап 

тоқтатылады.  

18. Директорлар Кеңесі мүшесінің өзінің бастамашылығы 

бойынша өкілдіктерін мерзіміне дейін тоқтату директорлар 

Кеңесінің жазбаша хабарландыру негізінде жүзеге 

асырылады. Мұндай директорлар Кеңесі мүшесінің 

өкілдіктері директорлар Кеңесінің көрсетілген 

хабарландыруды алуы сәтінен бастап тоқтатылады.  

19. Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілдіктерін мерзіміне 

дейін тоқтату жағдайында директорлар Кеңесінің жаңа 

мүшесін сайлау Заң талаптарына сәйкес жүзеге 

асырылады. 

20. Директорлар Кеңесінің төрағасы құпия сайлаумен 

директорлар Кеңесінің барлық мүшелер санынан 

дауыстардың көбісімен Кеңес мүшелерінің ішінен 

сайланады. Директорлар Кеңесі кез-келген уақытта 

төрағаны қайта сайлай алады.  

21. Ағымдағы қызметті басқаруды Басқарма жүзеге 

асырады.  

22. Басқарма мүшелері акционерлер мен акционерлері 

подготовки рекомендаций Совету директоров в обществе 

должны быть созданы комитеты Совета директоров, 

рассматривающие вопросы, регламентированные Законом. 

8. Рассмотрение вопросов может быть отнесено к 

компетенции одного или нескольких комитетов Совета 

директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, 

рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров. 

9. Порядок формирования и работы комитетов Совета 

директоров, их количество, а также количественный состав 

устанавливаются внутренним документом Общества, 

утверждаемым Советом директоров, с учетом требований 

Закона.  

10. Членом Совета директоров может быть только 

физическое лицо. 

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение 

функций, возложенных на него в соответствии с Законом и 

Уставом Общества, иным лицам. 

11. Члены Совета директоров избираются из числа: 

1) акционеров - физических лиц; 

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в 

Совет директоров в качестве представителей акционеров; 

3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и 

не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет 

директоров в качестве представителя акционера. 

12. Выборы членов Совета директоров осуществляются в 

соответствии с требованиями, установленными Законом.  

13. Члены Правления, кроме его руководителя, не могут 

быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления 

не может быть избран председателем Совета директоров. 

14. Число членов Совета директоров должно составлять не 

менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава 

Совета директоров общества должны быть независимыми 

директорами. 

15. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в 

состав Совета директоров, устанавливаются 

законодательством Республики Казахстан. 

16. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут 

переизбираться неограниченное число раз, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Казахстан, 

срок полномочий Совета директоров устанавливается 

Общим собранием акционеров и истекает на момент 

проведения Общего собрания акционеров, на котором 

проходит избрание нового Совета директоров.  

17. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить 

полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. 

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются 

с даты принятия Общим собранием акционеров решения о 

досрочном прекращении его полномочий.  

18. Досрочное прекращение полномочий члена Совета 

директоров по его инициативе осуществляется на основании 

письменного уведомления Совета директоров. Полномочия 

такого члена Совета директоров прекращаются с момента 

получения указанного уведомления Советом директоров.  

19. В случае досрочного прекращения полномочий члена 

Совета директоров, избрание нового члена Совета 

директоров осуществляется в соответствии с требованиями 

Закона. 

20. Председатель Совета директоров избирается из числа его 

членов большинством голосов от общего числа членов 

Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров 

вправе в любое время переизбрать председателя.  

21. Руководство текущей деятельностью осуществляется 

Правлением.  

22. Членами Правления могут быть акционеры и работники 

Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления 

вправе работать в других организациях только с согласия 

Совета директоров. 

23. Число членов Правления составлять не менее трех 

человек. Работой Правления руководит Председатель. 

Председатель и члены Правления избираются Советом 



болып табылатын Ұйым қызметкерлері болуы мүмкін. 

Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда тек директорлар 

Кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істей алады. 

23. Басқарма мүшелерінің саны кем дегенде үш адам болуы 

тиіс. Басқарма жұмысын Төраға басқарады. Басқарма 

төрағасы мен мүшелерін Ұйымның директорлар Кеңесі 

сайлайды. 

24. Басқарма төрағасы атқарушы орган басшы лауазымына 

немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының 

функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға 

лауазымына ие болуға құқылы емес. 

25. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен 

міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа 

заңнамалық актілерімен, берілген Жарғымен, сонымен 

бірге көрсетілген тұлғаның Ұйыммен жасасатын еңбек 

шартымен анықталады. Басқарма Басшысымен Ұйымның 

атынан еңбек шартына директорлар Кеңесінің төрағасы 

немесе директорлар Кеңесі немесе Жалпы жиналыс 

арқылы осы үшін өкілдік берілген тұлға қол қояды. 

Басқарманың басқа мүшелерімен еңбек шартына Басқарма 

Басшысы қол қояды. 

26. Ұйымның қаржылық-шаруашылық қызметін басқаруды 

жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі құрылады.  

27. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Ұйымның 

Басқармасы мен директорлар Кеңесінің құрамына сайлана 

алмайды. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар Кеңесіне 

бағынады және өзінің қызметі туралы соның алдында есеп 

береді.  

28. Ішкі аудит қызметін қалыптастыру тәртібі Ұйымның 

ішкі құжаттарымен орнатылады. 

 

директоров Общества. 

24. Председатель Правления не вправе занимать должность 

руководителя исполнительного органа либо лица, 

единолично осуществляющего функции исполнительного 

органа, другого юридического лица. 

25. Функции, права и обязанности члена Правления 

определяются Законом, иными законодательными актами 

Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также 

трудовым договором, заключаемым указанным лицом с 

Обществом. Трудовой договор от имени Общества с 

Председателем Правления подписывается председателем 

Совета директоров или лицом, уполномоченным на это 

Общим собранием или Советом директоров. Трудовой 

договор с остальными членами Правления подписывается 

Председателем Правления. 

26. Для осуществления контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба 

внутреннего аудита.  

27. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть 

избраны в состав Совета директоров и  Правления Общества. 

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется 

Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.  

28. Порядок формирования Службы внутреннего аудита 

устанавливается внутренними документами Общества. 

 

5. ҰЙЫМ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ  5. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА 

1. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша 

құзыреттілігіне келесі сұрақтар жатқызылады:  

1) Жарғыға өзгерістер мен толықтыруларды енгізу немесе 

оны жаңа басылымда бекіту;  

2) корпоративті басқару кодексін, сонымен бірге оған 

өзгерістер мен толықтыруларды бекіту; 

3) Ұйымды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе жою;  

4) Ұйымның жарияланған акциялар санын арттыру немесе 

Ұйымның орналастырылмаған жарияланған акцияларының 

түрін өзгерту туралы шешімді қабылдау; 

5) Ұйымның бағала қағаздарын ауыстыру шарттары мен 

тәртібін анықтау, сонымен бірге оларды өзгерту; 

6) Ұйымның қарапайым акцияларына ауыстырылатын 

бағалы қағаздарды шығару туралы шешімді қабылдау; 

7) бір түрлі орналастырылған акцияларды басқа түрлі 

акцияға ауыстыру туралы шешімді қабылдау, мұндай 

ауыстыру шарттары мен тәртібін анықтау; 

8) есеп комиссиясының өкілдіктерінің мерзімін және 

сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін сайлау және 

олардың өкілдіктерін мерзіміне дейін тоқтату;  

9) директорлар Кеңесінің өкілдіктерінің мерзімін, сандық 

құрамын анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың 

өкілдіктерін мерзіміне дейін тоқтату, сонымен бірге өз 

міндеттерін орындағаны үшін директорлар Кеңесі 

мүшелеріне шығындарды өтеу мен сыйақыларды төлеу 

мөлшері мен шарттарын анықтау;  

10) Ұйымда аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды 

анықтау;  

11) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;  

12) есептік қаржылық жыл үшін Ұйымның таза пайдасын 

үлестіру тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша 

дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдау және 

Ұйымның бір қарапайым акциясы есебінен дивидендтер 

мөлшерін бекіту;  

13) Ұйымның қарапайым акциялары бойынша 

дивидендтерді төлемеу туралы шешімді қабылдау;  

14) Ұйым акцияларын ерікті түрде делинг туралышешімді 

қабылдау; 

 1. К исключительной компетенции Общего собрания 

акционеров относятся следующие вопросы:  

1) внесение изменений и дополнений в Устав или 

утверждение его в новой редакции;  

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также 

изменений и дополнений в него; 

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;  

4) принятие решения об увеличении количества 

объявленных акций Общества или изменении вида 

неразмещенных объявленных акций Общества; 

5) определение условий и порядка конвертирования ценных 

бумаг Общества, а также их изменение; 

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, 

конвертируемых в простые акции Общества; 

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного 

вида на акции другого вида, определение условий и порядка 

такого обмена; 

8) определение количественного состава и срока полномочий 

счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное 

прекращение их полномочий;  

9) определение количественного состава, срока полномочий 

Совета директоров, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий, а также определение размера и 

условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов 

членам Совета директоров за исполнение ими своих 

обязанностей;  

10) определение аудиторской организации, осуществляющей 

аудит общества;  

11) утверждение годовой финансовой отчетности;  

12) утверждение порядка распределения чистого дохода 

Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о 

выплате дивидендов по простым акциям и утверждение 

размера дивиденда в расчете на одну простую акцию 

Общества;  

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым 

акциям Общества;  

14) принятие решения о добровольном делистинге акций 

Общества; 
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15) Ұйымның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе оның 

қызметіне қатысуы туралы немесе Ұйымға тиесілі барлық 

активтердің жалпы алғанда жиырма бес және одан көп 

пайызын құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше 

бөліктерін беру (алу) жолымен басқа заңды тұлғалардың 

қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығу туралы 

шешімді қабылдау;  

16) Ұйымның акционерлерді акционерлердің Жалпы 

жиналысын шақыру туралы хабардар ету формасын 

анықтау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат 

құралдарында орналастыру туралы шешімді қабылдау;  

17) Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Ұйымның 

акцияларды сатып алуы кезінде олардың бағасын анықтау 

әдістемесіне өзгерістерді бекіту;  

18) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін 

бекіту;  

19) Ұйым қызметі туралы ақпаратты акционерлерге беру 

тәртібін анықтау, соның ішінде Ұйымның жарғысымен 

мұндай тәртіп анықталмаған болса, бұқаралық ақпарат 

құралдарын анықтау;  

20) нәтижесінде бағасы елу және одан жоғары пайызы 

шеттетілетін (шеттетілуі мүмкін) мәміле туралы шешімді 

қабылдау күніне Ұйымның активтерінің баланстық 

бағасының жалпы мөлшерінен елу және одан көп пайызды 

құрайтын меншіктен ұйым айыратын (айыруы мүмкін) ірі 

мәмілені Ұйымның жасасуы туралы шешімді қабылдау; 

21) олар бойынша шешімді қабылдау Заңмен 

акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне 

жатқызылған басқа сұрақтар.  

2. Акционерлердің Жалпы жиналысының берілген 

бөлімнің 1-тармағы, 2)-4) және 17) тармақшаларында 

көрсетілген сұрақтар бойынша шешімдерін жиналыста 

ұсынылған Ұйымның дауыс беретін акцияларының жалпы 

санының білікті артықшылығымен қабылданады. 

Акционерлердің Жалпы жиналысының басқа сұрақтар 

бойынша шешімдері Заң бойынша басқа бекітілмеген 

болса дауыс беруге қатысатын Ұйымның дауыс беретін 

акцияларының жалпы санынан дауыстардың қарапайым 

артқышылығымен қабылданады. 

Акционерлердің Жалпы жиналысының берілген бөлімнің 

1-тармағы, 7) тармақшасында көрсетілген бір түрлі 

орналастырылған акцияларды басқа түрлі акцияға 

ауыстыру бөлігіндегі сұрақ бойынша шешімді қабылдау 

кезінде артықшылық берілген акцияларға ие болатын 

акционердің құқықтарын шектей алатын шешім мұндай 

шешім үшін орналастырылған (сатып алғандарды есепке 

алмағанда) артықшылық берілген акциялардың жалпы 

санының кем дегенде үштен екісі дауыс берген жағдайда 

ғана қабылданған болып есептелінеді. 

3. Егер басқа жағдай Заңмен және Қазақстан 

Республикасының басқа заңнамалық актілерімен 

қарастырылмаған болса, олар бойынша шешімдерді 

қабылдау акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша 

құзыретіне, басқа органдар, лауазымды тұлғалардың және 

Ұйымның қызметкерлерінің құзыретіне жатқызылған 

сұрақтарды басқаға беруге рұқсат етілмейді.  

4. Акционерлердің Жалпы жиналысы Ұйымның ішкі 

қызметіне жататын сұрақтар бойынша Ұйымның басқа 

органдарының кез-келген шешімін жоюға құқылы. 

5. Егер басқа жағдай заңнамамен бекітілген болмаса, 

директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне келесі 

сұрақтар жатқызылады:  

1) Ұйым қызметінің басым бағыттарын және оның даму 

стратегияларын анықтау немесе Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған 

жағдайларда Ұйымның даму жоспарын бекіту; 

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы 

жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдау;  

3) орналастыру (жүзеге асыру) туралы, соның ішінде 

жарияланған акциялардың саны шегінде 

15) принятие решения об участии Общества в создании или 

деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава 

участников (акционеров) иных юридических лиц путем 

передачи (получения) части или нескольких частей активов, 

в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от 

всех принадлежащих Обществу активов;  

16) определение формы извещения Обществом акционеров о 

созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о 

размещении такой информации в средствах массовой 

информации;  

17) утверждение изменений в методику) определения 

стоимости акций при их выкупе Обществом на 

неорганизованном рынке в соответствии с Законом;  

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  

19) определение порядка предоставления акционерам 

информации о деятельности Общества, в том числе 

определение средства массовой информации, если такой 

порядок не определен уставом Общества;  

20)принятие решения о заключении Обществом крупной 

сделки, в результате которой (которых) обществом 

отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость 

которого составляет пятьдесят и более процентов от общего 

размера балансовой стоимости активов Общества на дату 

принятия решения о сделке, в результате которой (которых) 

отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более 

процентов; 

21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено 

Законом к исключительной компетенции Общего собрания 

акционеров.  

2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, 

указанным в подпунктах 2) - 4) и 17) пункта 1 настоящего 

раздела, принимаются квалифицированным большинством 

от общего числа голосующих акций Общества, 

представленных на собрании. 

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам 

принимаются простым большинством голосов от общего 

числа голосующих акций Общества, участвующих в 

голосовании, если Законом не установлено иное. 

При принятии решения Общего собрания акционеров по 

вопросу, указанному в подпункте 7) пункта 1 настоящего 

раздела, в части обмена размещенных акций одного вида на 

акции другого вида решение, которое может ограничить 

права акционера, владеющего привилегированными 

акциями, считается принятым только при условии, что за 

такое решение проголосовали не менее чем две трети от 

общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) 

привилегированных акций. 

3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по 

которым отнесено к исключительной компетенции Общего 

собрания акционеров, в компетенцию других органов, 

должностных лиц и работников Общества, если иное не 

предусмотрено Законом и иными законодательными актами 

Республики Казахстан.  

4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое 

решение иных органов Общества по вопросам, относящимся 

к внутренней деятельности Общества. 

5. Если иное не установлено законодательством к 

исключительной компетенции Совета директоров относятся 

следующие вопросы:  

1) определение приоритетных направлений деятельности 

Общества и стратегии его развития или утверждение плана 

развития Общества в случаях, предусмотренных 

законодательными актами Республики Казахстан; 

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного 

Общего собраний акционеров;  

3) принятие решения о размещении (реализации), в том 

числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в 

пределах количества объявленных акций, способе и цене их 

размещения (реализации); 

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных 
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орналастырылатын (жүзеге асырылатын) акциялардың 

саны туралы, оларды орналастыру (жүзеге асыру) тәсілі 

мен бағасы туралы шешімді қабылдау; 

4) Ұйымның орналастырылған акцияларды немесе басқа 

бағалы қағаздарды сатып алу туралы және оларды сатып 

алу бағасы туралы шешімді қабылдау;  

5) Ұйымның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала 

бекіту;  

6) директорлар Кеңесі комитеттері туралы ережелерді 

бекіту; 

7) Ұйымның өндірілетін бағалы қағаздары мен 

облигацияларды шығару шарттарын анықтау, сонымен 

бірге оларды шығару туралы шешімдерді қабылдау; 

8) орындаушы органның өкілдіктерінің сандық құрамын, 

мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, 

сонымен бірге олардың өкілдіктерін мерзіміне дейін 

тоқтату;  

9) атқарушы орган басшысы мен мүшелерінің 

еңбекақысын төлеу мен сыйлықақы беру шарттары мен 

лауазымдық айлықтарының мөлшерін анықтау;  

10) Ішкі аудит қызметінің өкілдіктерінің сандық құрамын, 

мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін 

тағайындау, сонымен бірге олардың өкілдіктерін мерзіміне 

дейін тоқтату, Ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін, 

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақыны төлеу 

мен сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын анықтау; 

11) корпоративті хатшы өкілдіктерінің мерзімін 

тағайындау, анықтау, оның өкілдіктерін мерзіміне дейін 

тоқтату, сонымен бірге лауазымдық еңбекақы мөлшерін 

және корпоративті хатшыға сыйлықақы шарттарын 

анықтау; 

12) қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның, 

сонымен бірге Ұйым акцияларын төлеуге берілген немесе 

ірі мәміле пәні болып табылатын меншіктің нарықтық 

бағасын бағалау бойынша баға берушінің қызметтерін 

төлеу мөлшерін анықтау; 

13) Ұйымның ішкі қызметін реттеуші құжаттарды 

(Ұйымның қызметін ұйымдастыру мақсатында Бақсарма 

қабылдайтын құжаттардан бөлек), соның ішінде Ұйымның 

аукциондарын өткізу және бағалы қағаздарға қол қою 

шарттары мен тәртібін орнататын ішкі құжатты бекіту;  

14) Ұйымның филиалдары мен өкілдіктерін жасау мен 

жабу туралы шешімдерді қабылдау және олар туралы 

ережелерді бекіту;  

15) Ұйымның басқа заңды тұлғалар акцияларының он және 

одан көп пайызын (жарғылық капиталда қатысу үлесі) 

сатып алуы (адалуы) туралы шешімді қабылдау; 

16) он және одан көп акциялар пайызы (жарғылық 

капиталда қатысу үлесі) Ұйымға тиесілі болатын заңды 

тұлға акционерлерінің (қатысушылары) Жалпы 

жиналысының құзыретіне жататын қызмет сұрақтары 

бойынша шешімдерді қабылдау; 

17) Ұйымның міндеттерін өзінің жеке капиталының он 

және одан жоғары пайызын құрайтын шамаға арттыру;  

18) қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын 

басқа құпияны құрайтын Ұйым туралы немесе оның 

қызметі туралы ақпаратты анықтау;  

19) оларды жасасу туралы шешімді Ұйым акционерлерінің 

Жалпы жиналысы қабылдайтын мәмілелерден басқа ірі 

мәмілелерді жасасу туралы және оларды жасасуға Ұйым 

мүдделі болатын мәмілелерді жасасу туралы шешімді 

қабылдау; 

20) заңнама талаптарының есебімен Ұйымның үлестес 

тұлғаларымен мәмілелерді жасасу туралы шешімді 

қабылдау; 

21) аудиторлық ұйым, Ішкі аудит қызметі немесе 

актуарияның аудиторлық есебінің негізінде орнатылған 

Ұйымның қаржылық беріктігі мен төлем қабілеттілігі 

бойынша заңнаманың талаптарын бұзумен байланысты 

сұрақтарды қарастыру; 

акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;  

5) предварительное утверждение годовой финансовой 

отчетности Общества;  

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных 

ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их 

выпуске; 

8) определение количественного состава, срока полномочий 

исполнительного органа, избрание его руководителя и 

членов, а также досрочное прекращение их полномочий;  

9) определение размеров должностных окладов и условий 

оплаты труда и премирования руководителя и членов 

исполнительного органа;  

10) определение количественного состава, срока полномочий 

Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и 

членов, а также досрочное прекращение их полномочий, 

определение порядка работы Службы внутреннего аудита, 

размера и условий оплаты труда и премирования работников 

Службы внутреннего аудита; 

11) назначение, определение срока полномочий 

корпоративного секретаря, досрочное прекращение его 

полномочий, а также определение размера должностного 

оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря; 

12) определение размера оплаты услуг аудиторской 

организации за аудит финансовой отчетности, а также 

оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, 

переданного в оплату акций Общества либо являющегося 

предметом крупной сделки; 

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю 

деятельность Общества (за исключением документов, 

принимаемых Правлением в целях организации 

деятельности Общества), в том числе внутреннего 

документа, устанавливающего условия и порядок 

проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;  

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и 

представительств Общества и утверждение положений о 

них;  

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) 

Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в 

уставном капитале) других юридических лиц; 

16) принятие решений по вопросам деятельности, 

относящимся к компетенции Общего собрания акционеров 

(участников) юридического лица, десять и более процентов 

акций (долей участия в уставном капитале) которого 

принадлежит Обществу; 

17) увеличение обязательств Общества на величину, 

составляющую десять и более процентов размера его 

собственного капитала;  

18) определение информации об Обществе или его 

деятельности, составляющей служебную, коммерческую или 

иную охраняемую законом тайну;  

19) принятие решения о заключении крупных сделок и 

сделок, в совершении которых Обществом имеется 

заинтересованность, за исключением крупных сделок, 

решение о заключении которых принимается Общим 

собранием акционеров Общества; 

20) принятие решения о заключении сделок с 

аффилиированными лицами Общества с учетом требований 

законодательства; 

21) рассмотрение вопросов, связанных с нарушениями 

требований законодательства по финансовой устойчивости и 

платежеспособности Общества, установленных на 

основании аудиторского отчета аудиторской организации, 

Службы внутреннего аудита или актуария; 

22) иные вопросы, предусмотренные законодательством, не 

относящиеся к исключительной компетенции Общего 

собрания акционеров.  

6. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 5 

настоящего раздела, не могут быть переданы для решения 

Правлению. 



22) акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне 

кірмейтін заңнамамен қарастырылған басқа сұрақтар.  

6. Тізімі берілген бөлімнің 5-тармағымен орнатылған 

сұрақтар шешу үшін Басқармаға беріле алмайды. 

7. Директорлар Кеңесі берілген Жарғыға сәйкес Басқарма 

құзыретіне жатқызылатын сұрақтар бойынша шешімдерді, 

сонымен бірге акционерлердің Жалпы жиналысының 

шешімдеріне қарсы келетін шешімдерді қабылдауға 

құқылы емес.  

8. Директорлар Кеңесі міндетті: 

1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейіндегі 

мүдделердің потенциалды шиеленістерді қадағалау және 

мүмкіндігінше жою, соның ішінде Ұйымның меншігін 

теріс пайдалану және мүдделі болатын мәмілелерді жасасу 

кезіндегі теріс пайдалану; 

2) Ұйымдағы корпоративті басқару тәжірибесінің 

тиімділігін басқаруды жүзеге асыру. 

9. Басқарма Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа 

заңнамалық актілерімен және берілген Жарғымен 

Ұйымның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының 

құзыретіне жатқызылмаған Ұйым қызметінің кез-келген 

сұрақтары бойынша шешімдерді қабылдауға құқылы. 

Басқарма акционерлердің Жалпы жиналысы мен 

директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.  

10. Басқарма төрағасы:  

1) акционерлердің Жалпы жиналысы мен директорлар 

Кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;  

2) сенімхатсыз үшінші тараптармен қарым-қатынаста 

ұйымның атынан әрекет етеді;  

3) Ұйымды үшінші тараптармен қарым-қатынаста көрсету 

құқығына сенімхат береді;  

4) Ұйымның қызметкерлерін қабылдау, орнын ауыстыру 

мен жұмыстан шығаруды (заңнамада орнатылған 

жағдайлардан басқа), оларға көтермелеу шараларын 

қолданады және тәртіптік жаза салады, Ұйым 

қызметкерлерінің лауазымды еңбекақыларының мөлшерін 

және Ұйымның штатты кестесіне сәйкес еңбекақыларына 

жеке үстемелерді орнатады, Ұйымның ішкі аудиті Қызметі 

мен Бақсарма құрамына кіретін қызметкерлерден басқа 

Ұйым қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін 

анықтайды;  

5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерінің орындауын 

Басқарманың бір мүшесіне береді;  

6) Басқарма мүшелері арасындағы міндеттерді, сонымен 

бірге өкілдіктер мен жауапкершілік салаларын үлестіреді;  

7) берілген Жарғымен және акционерлердің Жалпы 

жиналысы мен директорлар Кеңесінің шешімдерімен 

анықталған басқа функцияларды жүзеге асырады. 

11. Ішкі аудит қызметінің өкілдіктері Ұйымның ішкі 

құжаттарымен, заңнамамен және уәкілетті органның 

нормативті құқықтық актілерімен орнатылады. 

 

7. Совет директоров не вправе принимать решения по 

вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом 

отнесены к компетенции Правления, а также принимать 

решения, противоречащие решениям Общего собрания 

акционеров.  

8. Совет директоров должен: 

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные 

конфликты интересов на уровне должностных лиц и 

акционеров, в том числе неправомерное использование 

собственности Общества и злоупотребление при совершении 

сделок, в которых имеется заинтересованность; 

2) осуществлять контроль за эффективностью практики 

корпоративного управления в Обществе. 

9. Правление вправе принимать решения по любым 

вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, 

иными законодательными актами Республики Казахстан и 

настоящим Уставом к компетенции других органов и 

должностных лиц Общества. Правление обязано исполнять 

решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.  

10. Председатель Правления:  

1) организует выполнение решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров;  

2) без доверенности действует от имени Общества в 

отношениях с третьими лицами;  

3) выдает доверенности на право представления Общества в 

его отношениях с третьими лицами;  

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение 

работников Общества (за исключением случаев, 

установленных законодательством), применяет к ним меры 

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 

устанавливает размеры должностных окладов работников 

Общества и персональных надбавок к окладам в 

соответствии со штатным расписанием Общества, 

определяет размеры премий работников Общества, за 

исключением работников, входящих в состав Правления и 

Службы внутреннего аудита Общества;  

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих 

обязанностей на одного из членов Правления;  

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и 

ответственности между членами Правления;  

7) осуществляет иные функции, определенные настоящим 

Уставом и решениями Общего собрания акционеров и 

Совета директоров. 

11. Полномочия Службы внутреннего аудита 

устанавливаются внутренними документами Общества, 

законодательством и нормативными правовыми актами 

уполномоченного органа. 

 

6. ҰЙЫМ ОРГАНЫ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

ТӘРТІБІ 

 6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА 

1. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы директорлар 

Кеңесімен шақырылады.  

2. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы 

келесілердің бастамашылығы бойынша шақырылады:  

1) директорлар Кеңесі;  

2) ірі акционер.  

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен 

акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын міндетті 

шақырту жағдайлары қарастырылуы мүмкін.  

3. Акционерлердің Жалпы жиналысын дайындау және 

өткізу жүзеге асырылады:  

1) Басқармамен;  

2) онымен жасалған шартқа сәйкес Ұйым тіркеушісімен;  

3) директорлар Кеңесімен;  

4) Ұйымның жою комиссиясымен.  

4. Акционерлердің Жалпы жиналысын шақырту, дайындау 

 1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом 

директоров.  

2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по 

инициативе:  

1) Совета директоров;  

2) крупного акционера.  

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть 

предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного 

Общего собрания акционеров.  

3. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров 

осуществляются:  

1) Правлением;  

2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с 

ним договором;  

3) Советом директоров;  

4) ликвидационной комиссией Общества.  
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мен өткізу бойынша шығындарды Заңмен орнатылған 

жағдайларда басқа Ұйым көтереді.  

5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Ұйым 

органдары Заңмен орнатылған акционерлердің жылдық 

Жалпы жиналысын шақырту тәртібін бұзу жағдайында кез-

келген мүдделі тұлғаның шағымы бойынша қабылданған 

сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.  

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы, егер 

Ұйым органдары акционерлердің кезектен тыс Жалпы 

жиналысын өткізу туралы оның талаптарын орындамаған 

болса, Ұйымның ірі акционерінің шағымы бойынша 

қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және 

өткізілуі мүмкін. 

6. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын ірі 

акционердің бастамашылығы бойынша шақырту және 

өткізу Заңмен орнатылған тәртіпте жүзеге асырылады. 

7. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу және онда 

дауыс беру құқығына ие болатын акционерлердің тізімін 

Ұйым акцияларын ұстаушылар реестрі жүйесінің 

деректерінің негізінде Ұйым тіркеушісі жасайды. 

Көрсетілген тізімді құру күні жалпы жиналысты өткізу 

туралы шешімді қабылдау күнінен ерте орнатылмайды.  

8. Егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу және 

онда дауыс беру құқығына ие акционерлердің тізімін 

құралғаннан кейін осы тізімге қосылған тұлға өзіне тиесілі 

Ұйымның дауыс беретін акцияларынан айыруды жүргізген 

жағдайда акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу 

жаңа акционерге өтеді. Мұндай акцияларға меншік 

құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. 

9. Акционерлердің жалпы жиналысы Басқарманың 

орналасқан жері бойынша елді мекенде өткізіледі. 

10. Заңнама талаптарына сәйкес келетін хабарламаны 

бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау жолымен 

Заңмен орнатылған мерзімде жалпы жиналысты күтілетін 

өткізу туралы хабардар етіледі.  

11. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысын өткізу 

акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) Жалпы 

жиналысты өткізудің орнатылған күнінен кейінгі келесі 

күнінен ерте тағайындалуы мүмкін, акционерлердің 

өткізілмеген Жалпы жиналысының күн тәртібінен 

ерекшеленбейтін күн тәртібімен бірге акционерлердің 

өткізілмеген Жалпы жиналысы өтетін жерде өткізіледі. 

12. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін 

директорлар Кеңесі әзірлейді және оның құрамында 

талқылауға шығарылатын нақты әзірленген сұрақтардың 

толық тізбесі болуы тиіс.  

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін өзінде 

немесе басқа акционерлермен бірге Ұйымның дауыс 

беретін акцияларының елу және одан көп пайызына ие 

болатын акционер, немесе Ұйымның акционерлері Жалпы 

жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кеш емес 

осындай толықтырулар туралы хабардар болған жағдайда 

немесе егер оларды енгізуге акционерлердің Жалпы 

жиналысына қатысатын және Ұйымның дауыс беретін 

акцияларының жалпы кем дегенде тоқсан бес пайызына ие 

болатын акционерлердің (немесе олардың өкілдері) көбісі 

дауыс берген жағдайда директорлар Кеңесімен 

толықтырылуы мүмкін. 

13. Күн тәртібі ол бойынша шешімді қабылдауға 

орналастырылған (сатып алғандарды есептен шығарғанда) 

артықшылық берілген акциялардың жалпы санынан кем 

дегенде үштен екісі дауыс берген жағдайда артықшылық 

берілген акцияларға ие болатын акционерлердің 

құқықтарын шектеуі мүмкін сұрақпен толықтырылуы 

мүмкін. 

14. Акционерлердің Жалпы жиналысымен сырттай дауыс 

беру жолымен шешімді қабылдау кезінде акционерлердің 

Жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілген және 

(немесе) толықтырылған болуы мүмкін емес. 

15. Ашық түрде өткізілетін акционерлердің Жалпы 

4. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего 

собрания акционеров несет Общество, за исключением 

случаев, установленных Законом.  

5. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано 

и проведено на основании решения суда, принятого по иску 

любого заинтересованного лица, в случае нарушения 

органами Общества порядка созыва годового Общего 

собрания акционеров, установленного Законом.  

Внеочередное Общее собрание акционеров может быть 

созвано и проведено на основании решения суда, принятого 

по иску крупного акционера Общества, если органы 

Общества не исполнили его требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров. 

6. Созыв и проведения внеочередного Общего собрания 

акционеров по инициативе крупного акционера 

осуществляется в порядке, установленном Законом. 

7. Список акционеров, имеющих право принимать участие в 

Общем собрании акционеров и голосовать на нем, 

составляется регистратором Общества на основании данных 

системы реестров держателей акций Общества. Дата 

составления указанного списка не может быть установлена 

ранее даты принятия решения о проведении общего 

собрания.  

8. В случае, если после составления списка акционеров, 

имеющих право принимать участие в Общем собрании 

акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список 

лицо произвело отчуждение принадлежащих ему 

голосующих акций Общества, право участия в Общем 

собрании акционеров переходит к новому акционеру. При 

этом должны быть представлены документы, 

подтверждающие право собственности на акции. 

9. Общее собрание акционеров проводится в населенном 

пункте по месту нахождения Правления. 

10. Акционеры извещаются о предстоящем проведении 

Общего собрания в сроки установленные Законом путем 

публикации извещения, соответствующего требованиям 

законодательства, в средствах массовой информации.  

11. Проведение повторного Общего собрания акционеров 

может быть назначено не ранее чем на следующий день 

после установленной даты проведения первоначального 

(несостоявшегося) Общего собрания акционеров, проводится 

в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание 

акционеров с повесткой дня не  отличающейся от повестки 

дня несостоявшегося Общего собрания акционеров. 

12. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется 

Советом директоров и должна содержать исчерпывающий 

перечень конкретно сформулированных вопросов, 

выносимых на обсуждение.  

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть 

дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в 

совокупности с другими акционерами пятью и более 

процентами голосующих акций Общества, или Советом 

директоров при условии, что акционеры Общества извещены 

о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до 

даты проведения Общего собрания или если за их внесение 

проголосовало большинство акционеров (или их 

представителей), участвующих в Общем собрании 

акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 

девяноста пятью процентами голосующих акций Общества. 

13. Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение 

по которому может ограничить права акционеров, 

владеющих привилегированными акциями, если за его 

внесение проголосовали не менее чем две трети от общего 

количества размещенных (за вычетом выкупленных) 

привилегированных акций. 

14. При принятии решения Общим собранием акционеров 

посредством заочного голосования повестка дня Общего 

собрания акционеров не может быть изменена и (или) 

дополнена. 

15. При открытии Общего собрания акционеров, 
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жиналысын ашу кезінде директорлар Кеңесі күн тәртібін 

өзгерту бойынша өзі қабылдаған ұсыныстар туралы 

хабардар етуге міндетті.  

16. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіні 

бекіту жиналыста ұсынылған Ұйымның дауыс беретін 

акцияларының жалпы санынан дауыстардың 

артықшылығымен жүзеге асырылады. Акционерлердің 

Жалпы жиналысы оның күн тәртібіне қосылмаған 

сұрақтарды қарастыруға және олар бойынша шешімдерді 

қабылдауға құқылы емес. 

17. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 

сұрақтар бойынша материалдардың құрамында заңмен 

орнатылған, берілген сұрақтар бойынша негізделген 

шешімдерді қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпаратты 

қамтуы тиіс. 

18. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 

сұрақтар бойынша материалдар жиналысты өткізу күніне 

дейінгі он күннен кешіктірілмей акционерлердің танысу 

үшін Басқарманың орналасқан жері бойынша дайын әрі 

қолжетімді болуы тиіс, ал акционердің өтініші бар болған 

жағдайда- оған өтінішті алған күннен бастап үш жұмыс 

күнінің ішінде жіберілуі тиіс. Құжаттардың көшірмесін 

дайындау мен құжаттарды жеткізуге шығындарды 

акционер көтереді. 

19. Акционерлердің жалпы жиналысы, егер жиналыс 

қатысушыларын тіркеудің аяқталу сәтінде ұйымның дауыс 

беретін акцияларының жалпы алғанда елу және одан көп 

пайызына ие болатын, жиналысқа қатысу және онда дауыс 

беру құқығына ие болатын акционерлер тізімімен қосылған 

акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, күн 

тәртібі сұрақтары бойынша шешімдерді қарастыруға және 

қабылдауға құқылы.  

20. Өткізілмегеннің орнына өткізілетін акционерлердің 

қайталама жалпы жиналысы күн тәртібі сұрақтарын 

қарастыруға және Қазақстан Республикасы заңнамасымен 

орнатылған шарттарды сақтай отырып олар бойынша 

шешімдерді қабылдауға құқылы.  

21. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін 

бюллетеньдерді жіберу жағдайында айтылған 

бюллетеньдермен ұсынылған және Жалпы жиналыс 

қатысушыларын тіркеу сәтінде Ұйым қабылдаған дауыстар 

кворумды анықтаған кезде және дауыс беру 

қорытындыларын жасау кезінде есепке алынады. 

Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум 

болмаған жағдайда сырттай дауыс беру жолымен 

акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы өткізілмейді. 

22. Есеп комиссиясы Ұйым акционерлерінің Жалпы 

жиналысында сайланады, Заңмен орнатылған көлемде 

және тәртіпте функциялар мен өкілдіктерді жүзеге 

асырады. 

23. Акционер акционерлердің Жалпы жиналысына 

қатысуға және қарастырылып жатқан сұрақтар бойынша 

жеке немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. 

24. Ұйымның Басқарма мүшелері акционерлердің Жалпы 

жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде шығуға 

құқылы. Ұйым қызметкерлерінің акционерлердің Жалпы 

жиналысының күн тәртібіндегі барлық сұрақтар бойынша 

дауыс беру туралы нақты тапсырмаларды қамтитын 

сенімхатқа негізделген өкілдік бар болған жағдайдан басқа 

жағдайларда акционерлердің Жалпы жиналысында 

акционерлердің өкілдері ретінде шығуға құқығы жоқ. 

25. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

немесе шартқа сәйкес акционер атынан сенімхатсыз әрекет 

ету немесе оның мүдделерін ұсыну құқығына ие болатын 

тұлға үшін қарастырылып жатқан сұрақтар бойынша 

акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс 

беруге сенімхат талап етілмейді. 

26. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі, 

акционерлерді (өкілдерді) тіркеу, сырттай қатысу арқылы 

шешімдерді қабылдау Заңға сәйкес анықталады 

проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан 

доложить о полученных им предложениях по изменению 

повестки дня.  

16. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров 

осуществляется большинством голосов от общего числа 

голосующих акций Общества, представленных на собрании. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать 

вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по 

ним решения. 

17. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания 

акционеров должны содержать информацию, в том числе, 

установленную Законом, в объеме, необходимом для 

принятия обоснованных решений по данным вопросам. 

18. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания 

акционеров должны быть готовы и доступны по месту 

нахождения Правления для ознакомления акционеров не 

позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а 

при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 

трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за 

изготовление копий документов и доставку документов 

несет акционер. 

19. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и 

принимать решения по вопросам повестки дня, если на 

момент окончания регистрации участников собрания 

зарегистрированы акционеры или их представители, 

включенные в список акционеров, имеющих право 

принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в 

совокупности пятьюдесятью и более процентами 

голосующих акций общества.  

20. Повторное общее собрание акционеров, проводимое 

вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы 

повестки дня и принимать по ним решения при соблюдении 

условий, установленных законодательством Республики 

Казахстан.  

21. В случае направления акционерам бюллетеней для 

заочного голосования голоса, представленные указанными 

бюллетенями и полученные Обществом к моменту 

регистрации участников Общего собрания, учитываются при 

определении кворума и подведении итогов голосования. В 

случае отсутствия кворума при проведении Общего 

собрания акционеров путем заочного голосования повторное 

Общее собрание акционеров не проводится. 

22. Счетная комиссия избирается на Общем собрании 

акционеров Общества, осуществляет функции и полномочия 

в порядке и объеме установленном Законом. 

23. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании 

акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам 

лично или через своего представителя. 

24. Члены Правления общества не имеют права выступать в 

качестве представителей акционеров на Общем собрании 

акционеров. Работники Общества не имеют права выступать 

в качестве представителей акционеров на Общем собрании 

акционеров, за исключением случаев, когда такое 

представительство основано на доверенности, содержащей 

четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки 

дня Общего собрания акционеров. 

25. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании 

акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам 

для лица, имеющего в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан или договором право действовать без 

доверенности от имени акционера или представлять его 

интересы. 

26. Порядок проведения Общего собрания акционеров, 

регистрация акционеров (представителей), принятия 

решений посредством заочного голосования определяется в 

соответствии с Законом 

27. Голосование на Общем собрании акционеров 

осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за 

исключением следующих случаев установленных 

законодательством Республики Казахстан. 
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27. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен орнатылған 

келесі жағдайлардан басқа "бір акция-бір дауыс" қағидасы 

бойынша жүзеге асырылады. 

28. Жиынтық және құпия дауыс беру Заңмен орнатылған 

жағдайларда және тәртіпте жүзеге асырылады. 

29. Дауыс беру қорытындылары бойынша, акционерлердің 

Жалпы жиналысының хаттамалары Заңмен орнатылған 

талаптарға сәйкес жасалады, қол қойылады және 

сақталады. 

30. Директорлар Кеңесінің отырысы оның төрағасы немесе 

Басқарма бастамашылығы бойынша немесе келесілердің 

талабы бойынша Заңмен анықталған тәртіпте шақырылуы 

мүмкін: 

1) директорлар Кеңесінің кез-келген мүшесі; 

2) Ұйымның Ішкі аудиті қызметі; 

3) Ұйымның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым; 

4) ірі акционер. 

31. Директорлар Кеңесінің отырысы шақыру туралы 

талапты ұсынған тұлғаны міндетті шақыртумен өткізіледі. 

32. Директорлар Кеңесі отырысын өткізу туралы 

директорлар Кеңесінің мүшелеріне хабарламаны бағыттау 

тәртібін директорлар Кеңесі анықтайды. 

33. Директорлар Кеңесі мүшелеріне күн тәртібіндегі 

сұрақтар бойынша материалдардың құрамы мен оларды 

ұсыну мерзімдеріне қойылатын талаптар Заңмен 

анықталады. 

34. Директорлар Кеңесінің мүшесі Басқарманы 

директорлар Кеңесінің отырысына өзінің қатыса 

алмайтындығы туралы алдын ала хабардар етуі тиіс. 

35. Басқарма отырысын шақырту мен өткізу тәртібі 

Ұйымның ішкі құжаттарымен орнатылады. 

36. Директорлар Кеңесі мен Басқарма отырыстарын өткізу 

үшін кворум көрсетілген органдар мүшелерінің санының 

жартысынан аз болмауы тиіс.  

Директорлар Кеңесі немесе Басқарманың әрбір мүшесі бір 

дауысқа ие. Директорлар Кеңесі немесе Басқарма 

шешімдері, егер басқа жағдай Заңмен қарастырылмаған 

болса, көрсетілген органдардың отырыстарына қатысатын 

мүшелер дауыстарының қарапайым артықшылығымен 

қабылданады. Дауыстар теңдей болған кезде директорлар 

Кеңесі немесе Басқарма төрағасының немесе отырыста 

төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып 

табылады.  

37. Директорлар Кеңесі немесе Басқарма тек директорлар 

Кеңесі немесе Басқарма мүшелері ғана қатысуы мүмкін 

өзінің жабық отырыстарын өткізу туралы шешімді 

қабылдауға құқылы.  

38. Директорлар Кеңесі немесе Басқарманың шешімдері 

акционерлердің Жалпы жиналысымен сырттай дауыс беру 

жолымен шешімдерді қабылдау үшін орнатылған тәртіпке 

ұқсас тәртіпте сырттай дауыс беру жолымен қабылдануы 

мүмкін. 

39. Сырттай дауыс беру жолымен шешім орнатылған 

мерзімде қабылданған бюллетеньдерде кворумның бар 

болған жағдайында қабылданды деп танылады, жазбаша 

түрде рәсімделген және директорлар Кеңесі шешімді 

қабылдаған кезде директорлар Кеңесінің хатшысы және 

төрағасы, шешімді Басқарма қабылдаған кезде - Басқарма 

мүшелерінің дауыс беруге қатысқан барлық 

қатысушылары қол қойған болуы тиіс. 

40. Ұйым Басқармасы мүшесінің басқа тұлғаға, соның 

ішінде Басқарманың басқа мүшесіне дауыс құқығын беруге 

жол берілмейді. 

41. Заңмен орнатылған мерзімде оның негізінде берілген 

шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерін 

қосымша берумен шешім директорлар Кеңесінің 

мүшелеріне бағытталуы тиіс. 

42. Сырттай тәртіпте өткізілген отырыстарда қабылданған 

директорлар Кеңесі немесе Басқарма шешімдері 

28. Кумулятивное и тайное голосование осуществляется в 

случаях и порядке установленных Законом. 

29. Протоколы по итогам голосования, Общего собрания 

акционеров составляются, подписываются и хранятся в 

соответствии с требованиями, установленными Законом. 

30. Заседание Совета директоров может быть созвано в 

порядке определенном Законом по инициативе его 

председателя или Правления либо по требованию: 

1) любого члена Совета директоров; 

2) Службы внутреннего аудита Общества; 

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит 

Общества; 

4) крупного акционера. 

31. Заседание Совета директоров проводится с обязательным 

приглашением лица, предъявившего требование о созыве. 

32. Порядок направления уведомления членам Совета 

директоров о проведении заседания Совета директоров 

определяется Советом директоров. 

33. Требования к содержанию и срокам представления 

членам Совета директоров материалов по вопросам повестки 

дня устанавливаются Законом. 

34. Член совета директоров обязан заранее уведомить 

Правление о невозможности его участия в заседании Совета 

директоров. 

35. Порядок созыва и проведения заседаний Правления 

устанавливается внутренними документами Общества. 

36. Кворум для проведения заседаний Совета директоров и 

Правления не должен быть менее половины от числа членов 

указанных органов.  

Каждый член Совета директоров или Правления имеет один 

голос. Решения Совета директоров или Правления 

принимаются простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседаниях указанных органов, если 

иное не предусмотрено Законом. При равенстве голосов 

голос председателя Совета директоров или Правления или 

лица, председательствующего на заседании, является 

решающим.  

37. Совет директоров или Правление вправе принять 

решение о проведении своих закрытых заседаний, в которых 

могут принимать участие только члены Совета директоров 

или Правления.  

38. Решения Совета директоров или Правления могут быть 

приняты посредством заочного голосования в порядке, 

аналогичном порядку, установленному для принятия 

решений посредством заочного голосования Общим 

собранием акционеров. 

39. Решение посредством заочного голосования признается 

принятым при наличии кворума в полученных в 

установленный срок бюллетенях, должно быть оформлено в 

письменном виде и подписано, при принятии решений 

Советом директоров секретарем и председателем Совета 

директоров, при принятии решений Правлением – всеми 

участвующими в голосовании членами Правления. 

40. Передача права голоса членом Правления Общества 

иному лицу, в том числе другому члену Правления, не 

допускается. 

41. В сроки установленные Законом решение должно быть 

направлено членам Совета директоров с приложением копий 

бюллетеней, на основании которых было принято данное 

решение. 

42. Решения Совета директоров или Правления, которые 

были приняты на заседаниях, проведенных в очном порядке, 

оформляются протоколом. Требования к содержанию 

протоколов и срокам их составления устанавливаются 

Законом. 

43. Протоколы Совета директоров подписываются лицом, 

председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета 

директоров. Протоколы Правления подписываются всеми 

присутствующими на заседании членами Правления.  

44. Протоколы заседаний и решения Совета директоров и 



хаттамамен рәсімделеді. Хаттамалар мазмұнына талаптар 

мен оларды жасау мерзімдеріне талаптар Заңмен 

орнатылады. 

43. Директорлар Кеңесінің хаттамаларына отырыста 

төрағалық еткен тұлға мен директорлар Кеңесінің 

хатшысы қол қояды. Басқарма хаттамаларына отырысқа 

қатысқан барлық Басқарма мүшелері қол қояды.  

44. Сырттай дауыс беру жолымен қабылданған 

директорлар Кеңесі мен Басқарма шешімдері мен 

отырыстардың хаттамалары Ұйымда сақталады.  

45. Директорлар Кеңесі мүшесінің талабы бойынша 

директорлар Кеңесінің хатшысы директорлар Кеңесі 

отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру 

жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін ұсынуға 

және (немесе) хаттамадан үзінді көшірмені және уәкілетті 

қызметкердің қолымен және Ұйым мөрінің баспа-

таңбасымен расталған шешімді беруге міндетті. 

46. Ішкі аудит қызметінің жұмысын ұйымдастыру тәртібі 

Ұйымның ішкі құжаттарымен, заңнамамен және уәкілетті 

органның нормативті құқықтық актілерімен орнатылады. 

 

Правления, принятые путем заочного голосования, хранятся 

в Обществе.  

45. Секретарь Совета директоров по требованию члена 

Совета директоров обязан предоставить ему протокол 

заседания Совета директоров и решения, принятые путем 

заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему 

выписки из протокола и решения, заверенные подписью 

уполномоченного работника и оттиском печати Общества. 

46. Порядок организации деятельности Службы внутреннего 

аудита устанавливаются внутренними документами 

Общества, законодательством и нормативными правовыми 

актами уполномоченного органа. 

 

7. ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ 

АКЦИОНЕРЛЕР МЕН ҰЙЫМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ 

ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ БЕРУ ТӘРТІБІ  

 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИИРОВАННЫХ 

ЛИЦАХ  

1. Ұйым үлестес тұлғалар немесе Ұйым тіркеушісі (тек ірі 

акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты) 

ұсынған мәліметтердің негізінде өзінің үлестес 

тұлғалардың есебін жүргізеді және олар бойынша уәкілетті 

органмен орнатылған тәртіпте есептілік жүргізеді. 

2. Ұйымның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке 

және заңды тұлғалар Ұйымға үлестестіктің орын алу 

күнінен бастап жеті күннің ішінде өзінің үлестес тұлғалары 

туралы деректерді беруге міндетті.  

 

 1. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на 

основании сведений, представляемых этими лицами или 

регистратором Общества (только в отношении лиц, 

являющихся крупными акционерами) и предоставляет 

отчетность по ним в порядке, установленном 

уполномоченным органом. 

2. Физические и юридические лица, являющиеся 

аффилиированными лицами Общества, обязаны 

представлять Обществу в течение семи дней со дня 

возникновения аффилиированности сведения о своих 

аффилиированных лицах.  

 

8. ҰЙЫМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ ЖӘНЕ РЕЗЕРВТІ 

КАПИТАЛЫ 

 8. УСТАВНЫЙ И РЕЗЕРНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 

1. Орналастырылған кездегі Ұйымның акциялары 

Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында тек 

ақшалай төленуі тиіс. 

2. Уәкілетті органның талаптарына сәйкес келетін 

Ұйымның жарғылық капиталы оны мемлекеттік тіркеу 

сәтінде оның құрылтайшыларымен толығымен төленген 

болуы тиіс.  

3. Ұйымның жарғылық капиталын арттыру Ұйымның 

жарияланған акцияларын орналастыру жолымен жүзеге 

асырылады. 

4. Ұйым мәміленің нәтижесінде Ұйымның қаржылық 

беріктігі мен төлемге қабілеттілігі сұрақтарына жататын 

Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптары 

бұзылмайтын болады деген шартта акционерлердің өзінің 

акцияларын сатып алуға құқылы.  

5. Шығарылым аңдатпасы арқылы Ұйым Басқармасының 

акциялар бойынша дивидендтерді есептеу уәкілетті 

органның нормативті-құқықтық актісімен орнатылған 

мәндерден төмен пруденциалды нормативтердің 

төмендеуіне алып келетін жағдайда артықшылық берілген 

акциялар бойынша дивидендтерді есептемеу құқығы 

қарастырылатын артықшылық берілген акцияларды 

шығаруға құқылы. 

6. Ұйым 15 000 000 (он бес миллион) теңге мөлшерінде 

шығындарды жабу үшін резервті капиталды 

қалыптастырады. 

7. Егер қандай да бір төлемдердің нәтижесінде Ұйымның 

резервті капиталы берілген бөліммен орнатылған 

мөлшерден төмен болатын болса, Ұйым бастапқы 

орнатылған мөлшерге дейін резервті капиталды толтыру 

үшін аударымдарды қалпына келтіруге міндетті. 

 1. Акции Общества при размещении должны быть 

оплачены исключительно деньгами в национальной валюте 

Республики Казахстан. 

2. Минимальный размер уставного капитала Общества, 

соответствующий требованиям уполномоченного органа, 

должен быть полностью оплачен его учредителями к 

моменту его государственной регистрации.  

3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется 

посредством размещения объявленных акций Общества. 

4. Общество вправе выкупить собственные акции у 

акционеров при условии, что в результате сделки не будут 

нарушены требования законодательства Республики 

Казахстан, относящиеся к вопросам финансовой 

устойчивости и платежеспособности Общества.  

5. Общество вправе выпускать привилегированные акции, 

проспектом выпуска которых предусматривается право 

Правления Общества не начислять дивиденды по 

привилегированным акциям в случае, если начисление 

дивидендов по акциям приведет к снижению 

пруденциальных нормативов ниже значений, установленных 

нормативным правовым актом уполномоченного органа. 

6. Общество создает резервный капитал для покрытия 

убытков в размере 15 000 000 (пятнадцати миллионов) тенге. 

7.В случае, если в результате каких-либо выплат резервный 

капитал Общества станет менее установленного настоящим 

разделом размера, Общество обязано возобновить 

отчисления для пополнения резервного капитала до 

первоначально установленной величины. 
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9. ҰЙЫМНЫҢ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ  9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА 

1. Ұйымға акциялардан басқа құнды қағаздардың басқа 

түрлерін шығаруға, сонымен бірге Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен қарастырылған 

шарттарға сәйкес келетін қамтамасыз етілген 

облигациялардың басқа түрлерін шығаруға тиым 

салынады. Ұйым "алтын акцияны" шығаруға құқылы емес. 

2. Акциялар құжатсыз формада шығарылады. Акция 

бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығында бірнеше 

тұлғаларға тиесілі болатын болса, олардың барлығы бір 

акционер болып танылады және өзінің ортақ өкілі арқылы 

акциялармен куәландырылған құқықтарды қолданады.  

3. Бір түрлі акция оған ие болатын әрбір акционерге, егер 

басқа жағдай Заңмен орнатылмаған болса, осы түрлі 

акцияның басқа иелерімен бірдей құқықтар көлемін 

ұсынады.  

4. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен 

келесілерге шектеулер қойылуы мүмкін:  

1) Ұйым акцияларымен мәмілелерді жасасу;  

2) бір акционер ие болатын Ұйым акцияларының 

максималды саны;  

3) бір акционерге берілетін Ұйым акциялары бойынша 

максималды дауыстар саны.  

5. Қарапайым акция акционерге дауыс беруге 

шығарылатын барлық сұрақтарды шешу кезінде дауыс 

құқығымен акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу 

құқығын, Ұйымда таза пайда болған жағдайда 

дивидендтерді алу құқығын, сонымен бірге Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен орнатылған тәртіпте 

Ұйымды жою кезінде оның меншігі бөлігін алу құқығын 

береді. 

6. Ұйым акциялардың жарияланған саны шегінде бір 

немесе бірнеше тарату жолымен оларды шығаруды 

мемлекеттік тіркеуден кейін өзінің акцияларын таратуға 

құқылы. Ұйымның жарияланған акциялар санының 

шегінде Ұйым акцияларын тарату туралы шешімді 

Ұйымның директорлар Кеңесі қабылдайды. 

7. Акцияларды шығару, тарату, айналдыру, Ұйым 

акцияларымен мәмілелерді жасасу, акционердің талабы 

бойынша немесе Ұйымның бастамашылығы бойынша 

таратылған акцияларды сатып алу шарттары мен тәртібі, 

сонымен бірге таратылған акцияларды Ұйымның сатып 

алуы бойынша шектеулер Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен орнатылады.  

8. Ұйымның акцияларымен жасалған мәмілелер Қазақстан 

Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес 

тіркеледі.  

9. Меншік құқығына ие болатын немесе дауыс беретін 

акциялардың жалпы санының (артықшылық берілгендерді 

алып тастай отырып) бестен артық пайызы санында 

Ұйымның дауыс беретін акцияларды (артықшылық 

берілгендерді алып тастай отырып) басқару құқығына ие 

болатын тұлға он күнтізбелік күннің ішінде дәлелді 

құжаттарды берумен көрсетілген мәмілені жасасу туралы 

уәкілетті органға жазбаша хабарландыруды ұсынуға 

міндетті.  

Берілген талап Ұйымның акцияларымен және Ұйымның 

акцияларына шығарылған депозитарлы қолхаттармен 

мәмілелердің барлық түрлеріне таралады. 

10. Ұйымның бағалы қағаздарын тығындау құқығы 

берілген Жарғының ережелерімен шектелуі немесе 

жойылуы мүмкін. Акционер, егер кепіл шарттарымен басқа 

жағдай қарастырылмаған болса, оларға берілген акциялар 

бойынша дивидендтерді алу дауысына ие.  

11. Ұйым кепілге Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қарастырылған жағдайда ғана орнатылған 

бағалы қағаздарды қабылдай алады. 

12. Кепіл шарттарында басқа жағдай орнатылмаған болса, 

Ұйым орналастырылған және онда кепілде болатын 

 1. Обществу запрещается выпускать иные виды ценных 

бумаг, кроме акций, а также не обеспеченных облигаций, 

соответствующих условиям, предусмотренным 

законодательством Республики Казахстан. Общество не 

вправе выпускать «золотую акцию». 

2. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция не 

делима. Если акция принадлежит на праве общей 

собственности нескольким лицам, все они признаются одним 

акционером и пользуются правами, удостоверенными 

акцией, через своего общего представителя.  

3. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, 

владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций 

данного вида объем прав, если иное не установлено Законом.  

4. Законодательными актами Республики Казахстан могут 

быть установлены ограничения на:  

1) совершение сделок с акциями Общества;  

2) максимальное количество акций Общества, 

принадлежащих одному акционеру;  

3) максимальное количество голосов по акциям Общества, 

предоставляемых одному акционеру.  

5. Простая акция предоставляет акционеру право на участие 

в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении 

всех вопросов, выносимых на голосование, право на 

получение дивидендов при наличии у Общества чистого 

дохода, а также части имущества Общества при его 

ликвидации в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

6. Общество вправе размещать свои акции после 

государственной регистрации их выпуска посредством 

одного или нескольких размещений в пределах 

объявленного количества акций. Решение о размещении 

акций Общества в пределах количества его объявленных 

акций принимается Советом директоров Общества. 

7. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения 

акций, совершения сделок с акциями Общества, выкупа 

размещенных акций по требованию акционера или по 

инициативе Общества, а также ограничения по выкупу 

Обществом размещенных акций устанавливаются 

законодательством Республики Казахстан.  

8. Сделки, совершенные с акциями Общества, 

регистрируются согласно требованиям законодательства 

Республики Казахстан.  

9. Лицо, получающее право собственности или право 

управления голосующими (за вычетом привилегированных) 

акциями Общества в количестве более пяти процентов от 

общего числа голосующих (за вычетом привилегированных) 

акций, обязано представить в течение десяти календарных 

дней письменное уведомление в уполномоченный орган о 

совершении указанной сделки с представлением 

подтверждающих документов.  

Данное требование распространяется на все виды сделок с 

акциями Общества и депозитарными расписками, 

выпущенными на акции Общества. 

10. Право закладывать ценные бумаги Общества не может 

быть ограничено или исключено положениями настоящего 

Устава. Акционер имеет право голоса и на получение 

дивидендов по заложенной им акции, если иное не 

предусмотрено условиями залога.  

11. Общество может принимать в залог размещенные им 

ценные бумаги только в случаях предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан. 

12. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и 

находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если 

иное не установлено условиями залога. Общество не вправе 

голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.  

13. Порядок регистрации залога ценных бумаг Общества 

определяется в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. 
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акциялар бойынша дауыс құқығы акционерге тиесілі 

болады. Ұйым өзінде кепілде болатын акциялармен дауыс 

бере алмайды.  

13. Ұйымның бағалы қағаздары кепілін тіркеу тәртібі 

бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады. 

 

 

10. ТАЗА ПАЙДАНЫ ҮЛЕСТІРУ, ҰЙЫМ 

АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР 

 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА, 

ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 

1. Ұйымның таза пайдасы (салықтар мен басқа міндетті 

төлемдерді бюджетке төлеуден кейін) акционерлердің 

Жалпы жиналысының шешімімен, соның ішінде 

дивидендтерді төлеуге қатысты шешімге анықталған 

тәртіпте үлестіріледі және Ұйымның иелігінде болады. 

Қалған бөлігі Ұйымның дамуына немесе заңнамамен және 

акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен 

қарастырылған басқа мақсаттарға бағытталады. 

2. Артықшылық берілген акциялар бойынша 

дивидендтерден басқа Ұйымның акциялары бойынша 

дивидендтер, дивидендтерді төлеу туралы шешім 

акционерлердің Жалпы жиналысында Ұйымның дауыс 

беретін акциялардың қарапайым артықшылығымен 

қабылданды деген шартта Ұйымның бағалы қағаздарымен 

немесе ақшалай төленеді.  

3. Ұйымның артықшылық берілген акциялар бойынша 

бағалы қағаздармен дивидендтерді төлеуге жол берілмейді. 

Ұйымның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен 

дивидендтерді төлеуге тек мұндай төлем Ұйымның 

жарияланған акцияларымен және акционердің жазбаша 

келісімімен өзі шығарған облигациялармен жүзеге 

асырылады деген шартта ғана рұқсат етіледі.  

4. Дивидендтерді алу құқығына ие болатын акционерлер 

тізімі дивидендтерді төлеудің басталу күнінің алдындағы 

күнге құрылуы тиіс.  

5. Акцияларды қолдан шығару туралы шартпен басқа 

жағдайда қарастырылмаған болса, төленбеген 

дивидендтермен акцияларды қолдан шығару акцияның 

жаңа меншік иесінің оларды алу құқығымен жүзеге 

асырылады. 

6. Ұйымның акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің 

мерзімі акциялардың шығарылым аңдатпасымен 

анықталады. Ұйымның қарапайым және артықшылық 

берілген акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу 

жағдайлары Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

орнатылады. 

7. Ұйым акционерлерінің Жалпы жиналысы Заңмен 

орнатылған мерзімде бұқаралық ақпарат құралдарында 

міндетті жариялаумен Ұйымның қарапайым акциялары 

бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешімді 

қабылдауға құқылы. 

8. Ұйымның қарапайым акциялары бойынша 

дивидендтерді төлеу туралы шешім заңнамамен 

орнатылған деректерді қамтуы тиіс. 

9. Ұйымның артықшылық берілген акциялары бойынша 

дивидендтерді төлеу Ұйым органының шешімін талап 

етпейді. Артықшылық берілген акциялар бойынша 

есептелінген дивидендтер мөлшері осы аралықта 

қарапайым акциялар бойынша есептелінген дивидендтер 

мөлшерінен аз болуы мүмкін емес. 

10. Ұйымның қарапайым акциялары бойынша 

дивидендтерді төлеу дивидендтерді алу құқығына ие 

болатын акционерлерге артықшылық берілген акциялар 

бойынша және Ұйым акцияларын ұстаушылар реестрі 

жүйесінде өзекті реквизиттерге болатын акциялар 

бойынша дивидендтерді толық төлеуге дейін 

жүргізілмейді. 

 

 1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других 

обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении 

Общества и распределяется в порядке, определенном 

решением Общего собрания акционеров, в том числе на 

выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на 

развитие Общества или иные цели, предусмотренные 

законодательством и решением Общего собрания 

акционеров. 

2. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами 

или ценными бумагами Общества при условии, что решение 

о выплате дивидендов было принято на Общем собрании 

акционеров простым большинством голосующих акций 

Общества, за исключением дивидендов по 

привилегированным акциям.  

3. Выплата дивидендов ценными бумагами по 

привилегированным акциям Общества не допускается. 

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными 

бумагами допускается только при условии, что такая 

выплата осуществляется объявленными акциями Общества и 

выпущенными им облигациями при наличии письменного 

согласия акционера.  

4. Список акционеров, имеющих право получения 

дивидендов, должен быть составлен на дату, 

предшествующую дате начала выплаты дивидендов.  

5. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами 

осуществляется с правом на их получение новым 

собственником акции, если иное не предусмотрено 

договором об отчуждении акций. 

6. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества 

определяется проспектом выпуска акций. Случаи не 

начисления дивидендов по простым и привилегированным 

акциям Общества устанавливаются законодательством 

республики Казахстан. 

7. Общее собрание акционеров общества вправе принять 

решение о невыплате дивидендов по простым акциям 

Общества с обязательным опубликованием его в средствах 

массовой информации в сроки установленные Законом. 

8. Решение о выплате дивидендов по простым акциям 

Общества должно содержать сведения, установленные 

законодательством. 

9. Выплата дивидендов по привилегированным акциям 

общества не требует решения органа Общества. Размер 

дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не 

может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по 

простым акциям за этот же период. 

10. Выплата дивидендов по простым акциям Общества не 

производится до полной выплаты дивидендов по 

привилегированным акциям акционерам, имеющим право 

получения дивидендов, и по которым имеются актуальные 

реквизиты в системе реестров держателей акций Общества. 

 

11. ҰЙЫМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН 

АУДИТІ 

 11. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ 

ОБЩЕСТВА 

1. Бухгалтерлік есепті жүргізу және Ұйымның қаржылық  1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления 
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есептілігін құру тәртібі бухгалтерлік есеп пен қаржылық 

есептілік туралы Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен және қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттарымен орнатылады. 

2. Басқарма жыл сайын акционерлердің Жалпы 

жиналысына аудиті аудиторлық қызмет туралы Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес өткізілген өткен 

жылдағы жылдық қаржылық есептілікті талқылау және 

бекіту үшін ұсынады. Қаржылық есептіліктен бөлек 

Басқарма Жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады. 

3. Ұйым жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында 

шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті және 

аудиторлық есептіуәкілетті орган орнатқан тәртіпте және 

мерзімде жариялауға міндетті. 

Ірі мәміле туралы және (немесе) оны жасасуға мүдделі 

мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің 

халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық 

есептілікке түсіндірме жазбада түсіндіріледі, сонымен 

бірге Қазақстан Республикасының заңнамасының 

талаптарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға 

жеткізіледі.   

4. Ұйым жылдық қаржылық есептіліктің есебін өткізуге 

міндетті. Ұйым аудиті Ұйымның есебінен директорлар 

Кеңесі, Басқарманың бастамашылығы бойынша немесе ірі 

акционердің есебінен оның талабы бойынша жүргізілуі 

мүмкін, әрі мұнда ірі акционер аудиторлық ұйымды өз 

бетінше анықтауға құқылы. 

5. Ірі акционердің талабы бойынша аудитті жүргізу 

жағдайында Ұйым аудиторлық ұйым сұратып жатқан 

барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға 

міндетті. Егер Басқарма Ұйымның аудитін жүргізуден бас 

тартатын болса, аудит кез-келген мүдделі тұлғаның 

шағымы бойынша соттың шешімімен тағайындалуы 

мүмкін. 

 

финансовой отчетности Общества устанавливается 

законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности и международными 

стандартами финансовой отчетности. 

2. Правление ежегодно представляет Общему собранию 

акционеров годовую финансовую отчетность за истекший 

год, аудит которой был проведен в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан об аудиторской 

деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо 

финансовой отчетности, Правление представляет Общему 

собранию аудиторский отчет. 

3. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах 

массовой информации неконсолидированную годовую 

финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и 

сроки, установленные уполномоченным органом. 

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении 

которой имеется заинтересованность, раскрывается в 

пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности, а также доводится до сведения акционеров и 

инвесторов в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан.   

4. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой 

отчетности. Аудит общества может проводиться по 

инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества 

либо по требованию крупного акционера за его счет, при 

этом крупный акционер вправе самостоятельно определять 

аудиторскую организацию.  

5. В случае проведения аудита по требованию крупного 

акционера Общество обязано предоставлять всю 

необходимую документацию (материалы), запрашиваемую 

аудиторской организацией. Если Правление уклоняется от 

проведения аудита Общества, аудит может быть назначен 

решением суда по иску любого заинтересованного лица. 

 

12. ҰЙЫМ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІ 

ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ 

 12. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ 

ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Ұйым қызметіне қатысты және заңнамамен анықталған 

құжаттарды Ұйым өзінің қызмет ету мерзімінде немесе 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

орнатылған мерзімде Басқарманың орналасқан жері 

бойынша немесе Басқармамен анықталған басқа орында 

сақтауы тиіс.  

2. Ұйым Заңмен орнатылған тәртіпте және мерзімде 

акционердің Ұйым құжаттарының көшірмелерін беру 

туралы талабын орындауға міндетті. Құжаттардың 

көшірмелерін беру үшін акционерден алынатын төлем 

мөлшері құжаттар көшірмесін дайындауға кететін шығын 

сомасына және акционерге жеткізумен байланысты 

шығындарды төлеу сомасына тең. 

3. Ұйым өзінің акционерлері мен инвесторларына дейін 

қаржылық және басқа есептілікті, Ұйымның қызметі 

туралы ақпаратты, Ұйым акционерлері мен 

инвесторларының мүдделеріне қатысты оның органдары 

қабылдаған шешімдері туралы, Қазақстан 

Республикасының заңнамасы мен Ұйымның ішкі 

құжаттарымен Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

және уәкілетті органның нормативті-құқықтық актісімен 

орнатылған тәртіпте және мерзімде анықталған 

корпоративті оқиғалар туралы ақпаратты жеткізеді. 

4. Ұйымның ақпаратты ашуы оны уәкілетті органның 

нормативті-құқықтық актісімен орнатылған тәртіпте және  

 1. Документы Общества, касающиеся его деятельности и 

определенные законодательством, подлежат хранению 

Обществом в течение всего срока его деятельности или 

срока, установленного в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, по месту нахождения Правления или 

в ином месте, определенном Правлением.  

2. Общество обязано исполнить требование акционера о 

предоставлении ему копий документов Общества в порядке 

и сроки, установленные Законом. Размер платы, взымаемой с 

акционера за предоставление копий документов, равен 

сумме расходов на изготовление копий документов и оплату 

расходов, связанных с их доставкой акционеру. 

3. Общество доводит до сведения своих акционеров и 

инвесторов финансовую и иную отчетность, информацию о 

деятельности Общества, о принятых его органах решениях, 

затрагивающую интересы акционеров и инвесторов 

Общества, о корпоративных событиях, определенных 

законодательством Республики Казахстан и внутренними 

документами Общества в порядке и сроки, установленные 

законодательством Республики Казахстан и нормативным 

правовым актом уполномоченного органа. 

4. Раскрытие информации Обществом производится 

посредством ее размещения, в порядке и сроки 

установленные нормативным правовым актом  
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